ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α
Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
www.kipan.gr

kipan.gr@gmail.com

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2020

Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Τ Υ Π Ο Υ

Θέμα: να απενοχοποιηθεί η ευνομία και να απονομιμοποιηθεί η αυθαιρεσία, για ένα
πανεπιστήμιο του λόγου και του διαλόγου
Η εισβολή των κουκουλοφόρων στο ΟΠΑ στις 29/10 ανέδειξε το χρόνιο πρόβλημα της
ασφάλειας των χώρων και του προσωπικού στα πανεπιστήμια και της διασφάλισης των
ακαδημαϊκών ελευθεριών.
Η πολιτεία επιτέλους παρεμβαίνει με την κυβέρνηση να εξαγγέλλει παρεμβάσεις σε τρεις
κατευθύνσεις: ειδικό σώμα φύλαξης, έλεγχος πρόσβασης, επιβολή αυστηρότερων ποινών.
Τα αναγκαία μέτρα που οφείλουν να επεξεργαστούν πολιτεία και πανεπιστήμια, προκειμένου
να είναι λυσιτελή και εφικτά, πρέπει να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στη βασική
διάκριση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια σε δύο μορφές: σε αντίθεση με το εξωτερικό,
στα ελληνικά πανεπιστήμια, εκτός από την κοινή παραβατικότητα, καταγράφονται περιστατικά
βίας με «ιδεολογικό» ή πολιτικό υπόβαθρο.
Η κοινή παραβατικότητα, μετά την κατάργηση της απαγόρευσης επέμβασης δημόσιας δύναμης
το 2019, μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζεται από την αστυνομία, όπως παντού στην
ελληνική επικράτεια, και σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές. Για την επέμβαση της
αστυνομίας σε χώρους των ΑΕΙ δεν χρειάζεται ξεχωριστή ονομασία ή ξεχωριστή στολή, αλλά
ειδικά επεξεργασμένο σχέδιο με βάση και μέτρο τις ιδιαιτερότητες του πανεπιστημιακού
χώρου.
Αν είχαμε να κάνουμε μόνο με την κοινή παραβατικότητα (κλοπές, διακίνηση κλπ), θα αρκούσε
συμπληρωματικά μόνο μια καλά οργανωμένη υπηρεσία φύλαξης και εποπτείας στα
πανεπιστήμια.
Υπάρχει όμως και η δεύτερη κατηγορία που αφορά περιστατικά τα οποία, πέρα από τον όποιο
ποινικό χαρακτηρισμό τους, αποτελούν προσβολές των ακαδημαϊκών ελευθεριών:
προπηλακισμοί, λεκτική και φυσική βία εις βάρος καθηγητών, πανεπιστημιακών οργάνων και
φοιτητών, βανδαλισμοί, καταλήψεις και δημιουργία στεκιών, από μικρές ομάδες, οι οποίες,
είτε περιλαμβάνουν φοιτητές είτε όχι, αποσκοπούν στην επιβολή απόψεων και καταστάσεων,
στον εκφοβισμό, στην «τιμωρία» για ιδέες και απόψεις, στην ασυλία για τη δράση τους στους
πανεπιστημιακούς χώρους.
Η αντιμετώπιση αυτών των φασιστικών εν τέλει πρακτικών δεν μπορεί να γίνει μόνο με απλή
μεταφορά καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε πολλά πανεπιστημιακά εξωτερικού (π.χ.
οργανωμένη φύλαξη, πανεπιστημιακή «αστυνομία», ελεγχόμενη πρόσβαση στους
πανεπιστημιακούς χώρους, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης, υπηρεσία
αναφοράς περιστατικών κλπ).
Εκτός από τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα αποτροπής και προστασίας και την απόδοση
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ευθυνών, για την υπεράσπιση του δικαιώματος έκφρασης και την ανεμπόδιστη ακαδημαϊκή
λειτουργία, απαιτείται ξεκάθαρη πολιτική καταδίκη, απομόνωση και εξοβελισμός των
ανελεύθερων και αντιδημοκρατικών απόψεων και πρακτικών από όλη την ακαδημαϊκή
κοινότητα.
Τα μέτρα που θα ληφθούν πρέπει να εμπεδώνουν το αίσθημα ασφάλειας και να μη δίνουν την
εντύπωση αστυνομοκρατίας. Οι εσωτερικές υπηρεσίες φύλαξης των πανεπιστημίων να
αξιοποιούν τεχνολογικό εξοπλισμό και να μην αποτελούνται από διακοσμητικούς θυρωρούς,
αλλά να περιλαμβάνουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με άμεση αναφορά στον
πρύτανη, με αρμοδιότητες επέμβασης και αποτροπής, με τη συμβολή της αστυνομίας όπου
χρειάζεται. Οι ρυθμίσεις να λαμβάνουν υπόψη ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες κτιριακές,
χωροταξικές, μεγέθους κ.α. των ιδρυμάτων, και τα μέτρα να εξειδικευτούν από τα ίδια τα
ιδρύματα στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου.
Είναι αλήθεια ότι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ειδικά σε ορισμένα μεγάλα
πανεπιστήμια, θα είναι δύσκολο και επίπονο να ανατραπεί, καθώς το πρόβλημα γίνεται
αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, ενώ υπάρχουν διδάσκοντες και φοιτητές με άλλα
προτάγματα. Όμως είναι ώρα να κλείσει μια ανοιχτή πληγή των ελληνικών πανεπιστημίων, να
απενοχοποιηθεί η ευνομία και να απονομιμοποιηθεί η αυθαιρεσία.

ΚΙΝΗΣΗΣ

Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η της
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Κοινοποίηση:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
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Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
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Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ
Προέδρους Συλλόγων Καθηγητών Ελληνικών Πανεπιστημίων
Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
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